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Những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm 
lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc 
quán triệt, triến khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nhiều đổi 
mới. Công tác giáo dục lý luận chính trị có chuyển biến tích cực; chất lượng, hiệu 
quả công tác tuyên truyền được nâng lên; công tác tuyên truyền miệng và hoạt 
động báo cáo viên được tăng cường; công tác nắm tình hình diễn biến tư tưởng xã 
hội được quan tâm, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh tại cơ 
sở. Hoạt động văn hóa, văn nghệ có nhiều hoạt động sôi nổi, góp phần giáo dục 
truyền thống yêu nước, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân 
tộo. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái thù địch bước đầu đạt kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy, cán bộ thấm 
mưu về công tác tư tưởng được củng cố, kiện toàn. Những kết quả trên đã góp 
phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ, củng cố niềm tin của 
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước; tăng cường 
sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần 
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ mới, công tác tư tưởng của Đảng bộ 
tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, tồn tại: Phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng 
của một số cấp ủy có mặt chưa sâu sát, kịp thời. Công tác quản lý, giáo dục, rèn 
luyện cán bộ, đảng viên một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên. Một bộ 
phận cán bộ, đảng viên chưa chú trọng nghiên cứu, học tập lý luận chính trị và các 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nội dung sinh hoạt chính trị, tư tưởng và học tập, làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một số nơi còn thiếu chiều sâu. 
Đấu tranh, phản bác quan điếm sai trái' của các thế lực thù địch ở một số cơ quan, 
đơn vị chưa chủ động, ít sắc bén. Hoạt động của một bộ phận báo cáo viên tính 
thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao; việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội 
có lúc, có việc còn chậm. Công tác báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật có mặt 
chưa đáp ứng yêu cầu. Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống cổng thông tin điện 
tử, mạng xã hội chưa theo kịp xu hướng phát triển của khoa học công nghệ.

Những hạn chế trên do nhiều nguyên nhân, về khách quan: Tình hình thế 
giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; toàn cầu hóa, bùng nổ thông tin, nhất 
là trên mạng xã hội còn có nhiều yếu tố tác động tiêu cực; sự gia tăng các hoạt 
động chống phá của các thế lực thù địch; mặt'trái của cơ chế thị trường, những yếu 
kém, bât cập, tiêu cực trong xã hội... đã ảnh hường đếư tư tưởng của cán bộ, đảng
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viên và nhân dân. về chủ quan: Một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng 
đầu chưa quah tâm đúng mức tới công tác tư tưởng; tổ chức, bộ máy, vai trò tham 
mưu của một số cơ quan chuyên trách công tác tư tưởng có mặt hạn chế, chưa phát 
huy có hiệu quả các loại hình, phương tiện thông tin, tuyên truyền; hoạt động của 
các cơ quan tuyên truyền, báo chí chưa phát huy tốt vai trò định hướng dư luận và 
phản biện xã hội; công tác quản lý Nhà nước đối với các trang mạng xã hội có nội 
dung phản động có thời điểm chưa thật sự hiệu quả; sự phối kết hợp giữa các cấp, 
các ngành trong triển khai thực hiện công tác tư tưởng chưa thường xuyên.

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới với các 
nội dung chủ yếu sau:

I-ỌUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU
1. Quan điểm
- Công tác tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống 

chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng; đề 
cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, vai trò nêu gương của cán 
bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

- Công tác tư tưởng phải bám sát đời sống nhân dân, phục vụ có hiệu quả 
nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; 
tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng, hệ thống chính trị 
và xã hội.

- Chú trọng xây dựng con người, môi trường văn hóa lành mạnh; kết họp 
chặt chẽ giữa đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt 
với phê phán, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong xã hội; giữa đảm bảo tính định 
hướng chính trị, tư tưởng của Đảng với lắng nghe, giải đáp tâm tư, nguyện vọng 
hợp pháp,' chính đáng của nhân dân.

2. Mục tiêu
Làm cho tất cả cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nguy cơ đe 

dọa trực tiếp đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ; nhận 
diện đúng những biểu hiện và đề ra được các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn 
chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, những biểu hiện “.tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bồi dưỡng, 
nâng cao lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ 
lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiền phong, gương mẫu. Củng cố niềm tin của 
nhân dân đối với cán bộ, đảng viên và'đối với Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp 
góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyển, nhất là 

người đứng đầu đối với công tác tư tưởng
- Ban chấp hành, ban thường vụ, bí thịi cấp uỷ trực tiếp lãnh đạo và chịu 

trách nhiệm về công tác tư tưởng của đảng bộ, chi bộ; xác định rõ những vấn đề
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trọng tâm của công tác tự tưởng để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; chủ trì 
và chịu trách nhiệm công tác chỉ đạo, tố chức học tập, quán triệt, triển khai các 
nghị quyết của Đảng.

- Xây dựng chương trình, ké hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị sát với 
thực tiễn từng ngành, địa phương, đơn vị.

- Hằng năm xây dựng ké hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật 
kiến thức đối với từng đối tượng cán bộ, đảng viên. Quy định rõ trách nhiệm người 
đứng đầu trong quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên 
kiêm chức và chuyên trách ở địa phương, đơn vị.

2. Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết 
thực tiễn và giáo dục lý luận chính trị

- Chú trọng nghiên cứu các quan điếm, đường lối của Đảng, kịp thời phát 
hiện rứiững vấn đề mới, mang tính đột phá để vận dụng sáng tạo vào tình hình thực 
tiễn; coi trọng tống kết những mô hình mới, cách làm hiệu quả đã được thực tiễn 
kiếm nghiệm để nhân rộng.

- Thực hiện tốt chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh 
đạo, quản lý các cấp; nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, học tập, triển khai thực 
hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao chất ỉượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cơ sở giáo 
dục đào tạo và Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị các huyện, thị xã, thành 
phố. Tăng cường đội ngũ giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng là cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các ban, sở, ngành của tỉnh.

- Chú trọng giáo dục, bồi dưỡng về đạo đức, lối sống, tinh thần, thái độ phục 
vụ nhân dân cho cán bộ, đảng viên gắn với đề ra các biện pháp khắc phục tình 
trạng quan liêu, cửa quyền, hách dịch, vô cảm, xa dân. Đẩy mạnh thực hiện học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao vai trò tiền phong, 
gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất lả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong 
thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Sử dụng hiệu quả các hình thức, phương tiện hiện đại trong giảng dạy lý 
luận chính trị và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của đảng; định kỳ tổ chức hội thi 
giảng viên lý luận chính trị giỏi các cấp.

- Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị đưa nhiệm vụ học tập lý luận chính trị, 
nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào quy chế hoạt động của đơn vị mình; coi đây là 
nhiệm vụ quan trọng, là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức hằng năm.

3. Nâng cao tính chiến đấu, sự nhạy bén, sức thuyết phục của công tác 
tuyên truyền

- Đổi mới công tác tuyên truyền nhằm truyền bá rộng rãi, kịp thời chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với những 
vân đề đang diễn ra trong thực tiễn xã hội tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp 
nhân dân, góp phần giải quyết hiệu quả nhữn^ vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận 
quan tâm.
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- Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điền hình tiên 
tiến; phê phán, lên án biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng 
viên và các quan điểm sai trái phản động, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính 
'sách pháp luật của Nhà nước.

- Định hướng sử dụng hiệu quả các loại tạp chí, ấn phẩm, trang thông tin 
điện tử của ngành, địa phương. Nâng cao chất lượng bản tin thông báo nội bộ. 
Thực hiện nghiêm các quy định về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong các tổ 
chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

- Phát huy hiệu quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí bảo đảm đa dạng 
về thể loại, hình thức, phong phú về nội dung. Tập trung phản ánh trung thực, 
khách quan, làm rõ những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, phản bác những 
nội dung viết về địa phương chưa chính xác, thiếu khách quan; đấu tranh phản bác 
những thông tin, quan điếm sai trái, thù địch; phòng, chống các biểu hiện suy thoái, 
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tích 
cực ứng dụng những phương tiện truyền thông mới trong kỷ nguyên số và Cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền.

- Tăng cường quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; các cấp ủy 
đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt cung cấp .thông tin cho báo chí, có 
tinh thần cầu thị trong việc tiếp thu, giải trình, khắc phục những khuyết điểm, yếu 
kém báo chí phản ánh.

- Phát huy vai trò công tác tuyên tuyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo 
viên, tuyên truyền viên các cấp. Duy trì hiệu quả việc tổ chức hội nghị báo cáo 
viên hằng tháng từ tỉnh đến cơ sở.

- Đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông, đối ngoại. Đưa nội dung 
thông tin đối ngoại vào các chương trình, hoạt động hợp tác giao lưu văn hóa, nghệ 
thuật; xúc tiến đầu tư, dư lịch, hội chợ, thương mại; trao đổi giữa các đoàn công tác 
của tỉnh với các địa phương bạn.

’ 4. Kịp thời nắm bắt diễn biến;và định hướng tư tưởng, dư luận; tăng
cường công tác thông tin gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần 
tạo đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị• o  • n  • • •

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc việc 
tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa ban 
tuyên giáo, các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân.

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình 
trong sinh hoạt đảng; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; có biện 
pháp bảo vệ người dám đấu tranh với những tiêu cực.

- Làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, dự báo, phát hiện sớm tình hình 
và có các giải pháp xử lý kịp thời vấn đề nóng, nhạy cảm. Quan tâm công tác 
nghiên cứu, điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân 
về những chủ trương, chính sách đã và chuẩn bị ban hành.

- Củng cố, xây dựng và duy trì tốt hoạ^động của hệ thống thông tin cơ sở 
trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.
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5. Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân, xây dựng con người 
Hà Nam phát triểh toàn diện

- Tăng cường quản lý xã hội, giáo dục người dân sống và làm việc theo Hiến 
pháp và pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây 
dựng các quy ước, hương ước xã hội tiến bộ. Duy trì, nâng cao chất lượng xây 
dựng làng, cơ quan, gia đình văn hóa.

- Làm tốt công tác định hướng tư tưởng cho hoạt động sáng tác, quảng bá tác 
phấm văn học, nghệ thuật; khuyến khích sáng tạo các tảc phấm có gỉá trị cao, phản 
ánh đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, khắc họa, phản ánh sinh động bức tranh lao động, sản 
xuất, học tập và cuộc sống của nhân dân cùng những thành tựu củá quê hương, đất 
nước trên đường đối mới.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị và
chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nưởc, 
của tỉnh. Thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền 'thống 
của dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. ‘

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc nâng cao chất lượng 
nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và giáo dục truyền 
thống cách mạng.

6. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư 
tưỏng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ 
Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh 
phản bác các quan điếm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tăng cường công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên; nhất là kỷ luật phát ngôn. 
Các cấp ủy đảng phải kịp thời nắm bat, tổng họrp, báo cáo những vấn đề còn có 
nhận thức khác nhau trong cán bộ, đảng viên để kịp thời xem xét, có hướng giải 
quyết, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, lôi kéo chống phá Đảng, 
Nhà nước, chủ động phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng 
“tự đề kháng” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thông tin xấu, độc, 
của các thế lực thù địch.

- Đa dạng hóa các hình thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trong lĩnh 
vực tư tưởng - văn hóa; chú trọng đấu tranh trên mạng Internet và phát huy sức 
mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đấu tranh, phản bác.

7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tổ chức, bộ máy; tăng cường 
điều kiện co* sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tư tưởng

- Qúan tâm công tác cán bộ của các cơ quan chuyên trách tham mưu về công 
tác tư tưởng và đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính ừị.

- Thường xuyên rà soát, xây dựng hoàn thiện các quy định chức năng nhiệm 
vụ, quy chế hoạt động, xác định rõ cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo để phát 
huy tốt vai trò của cắc cơ quan tuyên truyên, báo chí, hệ thống ban tuyên giáo, ban 
tuyên huấn, báo cáo viên, cộng tác viên dư luạh xã hội từ tỉnh đến cơ sở.
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- Tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, phương 
tiện phục vụ công tác tư tưởng, nhất là hệ thong, phương tiện, thiết bị kỹ thuật 
phục vụ công tác thông tin cơ sở, phát thanh, truyền hình, đường truyền trực tuyên 
từ tỉnh đến cấp xã.

III- TO CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:
- Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển 

khai; rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản về công tác tư tưởng đế triên 
khai, thực hiện Nghị quyết.

- Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động của đội 
ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan tham mưu chỉ đạo, đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo, sơ, tổng kết 
việc thực hiện Nghị quyêt.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh: chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quy che 
phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong 
việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải.quyết các vấn đề bức xúc 
của nhân dân theo Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư; Kế 
hoạch triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 
trên địa bản tỉnh; hướng dẫn lập và quản lý trang mạng xã hội chính thức để phục 
vụ công tác thông tin, tuyên truyền; quan tâm tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, 
hiện đại hóa trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ công tác tư tưởng.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Trường Chính trị, 
các CO’ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh: cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ, 
giải pháp trong Nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ công tác 
hàng năm để tổ chức thực hiện.

4. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh: tổ chức quán triệt, 
triên khai Nghị quyêt đên cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính 
trị; xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm 
tình hỉnh của đảng bộ, địa phương, đơn vị.

5. Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy: Căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong triển khai, thực hiện 
Nghị quyết.

Nghị quyết này được quán triệt đến chi bộ đảng./.

Nai nhản: T/M BAN THƯỜNG v ụ

- Các đ/c Ụy viên BTV Tỉnh ủy,
- Các đ/c ủ y  viên BCH Đảng bộ tinh,
- Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- MTTQ vậ các tổ chức CT-XH, Trường Chính trị tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đàng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tình ủy.


